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NYA LONGSTAY NYHETER INFÖR VÅREN 2023

PT Golfs höstsäsong närmar sig sitt slut och vi vill tacka alla
våra gäster för en underbar höstsäsong. 

 
 

Inför våren 2023 erbjuder vi flera longstay nyheter både i
Algarve samt i Lissabon som ni kan läsa mer om nedan. 

 
 

Vidare har vi kvar alla våra handplockade boenden där det
finns platser kvar till våren och vi önskar återigen gamla som

nya Gäster  ”Varmt välkomna”!
 



Praia do Sal - Longstay
 
 

Valfritt spel mellan 8 olika golfbanor!
 
 
 

Exklusivt boende utmed floden ”Tejo”
i genuina Alcochete i Lissabon.  

 
Praia do Sal ligger i den lilla byn
Alcochete med gångavstånd till

centrum och alla smågator. Runt
torget och kvarteren däromkring finns
många caféer och restauranger som är

öppna året om. 
 

Praia do Sal är ett modernt resort med
mycket hög standard, interiört såväl
som exteriört. Lägenheterna är ljusa
och väl utrustade för longstay med

snabbt Wi-Fi, internationella TV-
kanaler och bra kök. 

 
Området har ett SPA med

inomhuspool, gym & bastu samt ett
trevligt poolområde utomhus.

Nere vid hamnen finns många bra olika
fisk- och köttrestauranger. 

 
Vårt unika golfpaketet i Lissabon

”Valfri Golf” innebär spel på hela 8
olika golfbanor i området, från Santo

Estevao längst i väster till båda
Aroeiras banorna i väster.’

 
Alltså, med PT Golf har ni i Lissabon

området marknadens i särklass
bredaste och bästa golfpaket med

hela 8 högklassiga golfbanor för alla
spelnivåer och smakriktningar.

 
 

Klicka här för mer information om
boendet!

NYHET!NYHET!

https://ptgolf.se/longstay/vastra-algarve/praia-do-sal-longstay/


Pedras da Rainha - Longstay
 
 

Vårt nya boende endast 300m från
strandpromenaden i Cabanas!

 

Detta trevliga lilla nyrestaurerade
lägenhetshotell ligger centralt i

Cabanas med kort promenadavstånd
till byns centrum där ni finner alla

restauranger, mataffärer och mysiga
kaféer.

 
Pedras da Rainha är en komplett

Resort med 24 timmars reception,
restaurang & egen mindre mataffär på
området. Pedras är även känt för sina
egna bra sportanläggningar som har

tennis & paddel banor.
 
 

Pedras da Rainha erbjuder boende i
medelhavsstil i lägenheter och villor.
De allra flesta har nyligen genomgått

en totalrenovering och är modernt
uppgraderade till ett utmärkt Short

eller longstay boende.
 

Lägenheterna har ett sovrum och en
stor uteplats och villorna har två
sovrum med egen liten trädgård.

 
På vår hemmagolfklubb Benamor har

vi dagliga starttider, golftävlingar
varje vecka med trevligt umgänge på

19:e hålet. De mycket populära
tvillingbanorna Quinta da Ría och

Quinta da Cima når man på 10
minuters körning. Inom en halvtimme
är man också den utmanande pärlan

Quinta do Vale och den böljande
natursköna anläggningen Castro
Marim nära gränsen till Spanien.

 
Klicka här för mer information om

boendet

NYHET!NYHET!

https://ptgolf.se/longstay/ostra-algarve/pedras-da-rainha-longstay/


Vilabranca Resort - Longstay
 
 

Vårt nya boende i Lagos i västra
Algarve!

 
Vila Branca är vårt nya boende i

staden Lagos med promenadavstånd
till det mesta som är lätt tillgängligt.

 
Vila Branca som det kallas är ett fint

litet ’village boende’ perfekt beläget i
staden Lagos vilket läge varit

efterfrågat av våra gäster under en
längre tid.

Vila Branca har lägenheter med 1
sovrum och 1 badrum samt 2 sovrum
och 2 badrum. De flesta lägenheter

har direkt access till det trevliga
poolområdet. Anläggningen är

nyrenoverad och sköts exemplariskt.
Lägenheterna är ljusa och fina, med

stort vardagsrum, komplett kök, Wi-Fi
och internationella TV kanaler för en

trevlig vistelse.
 

På området finns även en trevlig
mindre restaurang med bar som

besöks som det ”20:e hålet” av våra
Gäster. Receptionen har betjäning
24/7 och området har 24 timmars

bevakning.
Nära Vila Branca ligger den

välsorterade matvaruaffären
Intermarche med manuell köttdisk

och fiskdisk samt bageri.
 

Staden Lagos är en mycket populär
och välkänd stad med massor av

trevliga restauranger samt en
pittoresk gammal stadsdel. Den gamla
stadsdelen är omringad av en ringmur

sedan begynnelsen av staden.
 

Klicka här för mer information om
boendet

NYHET!NYHET!

https://ptgolf.se/longstay/vastra-algarve/vilabranca-longstay/


PT GOLFS - DESTINATION CÁDIZ PROVINSEN I
SÖDRA SPANIEN

ETT SPÄNNANDE TIPS INFÖR VÅREN 2023



På spaning i Novo Sancti Petri, La Barrosa och i Cádiz provinsen 
södra Spanien - Vi är på plats och planerar inför vår
säsongen 2023!

Vi befinner oss i Novo Sancti Petri och La Barrosa - två stadsdelar
i orten Chiclana de la Frontera - som ligger i Cádiz provinsen. Och
La Barrosa är också namnet på stranden, en 6 km härlig strand 
och rankas som en av dom 10 bästa stränderna i Spanien. Precis 
intill La Barrosa ligger området Novo Sancti Petri där fyra av våra
fina 8 golfbanor finns inom 10–15 minuter.
Golfbanorna i området är en mycket trevlig upplevelse med banor
av varierande karaktär, naturligt lätt kuperade, promenad vänliga
och omgivna av pinjeträd, olivträd och korkek. Det är här som
Svenska PGA och Svenska Golf Förbundet har sin högre
tränarutbildning. Området har en blandning av härlig böljande 
natur, ett fantastiskt utbud av kultur att upptäcka och har en 
mycket lång historia med många sevärdheter väl värda att besöka.

Cádiz är Europas äldsta bebodda stad, den har varit bebodd i mer
än 3 000 år, och Cádiz var också utgångspunkten för Christopher
Columbus resor till Amerika. Den berömda Sherry triangeln ligger
i området och konstformen Flamenco med sång, musik och dans
är en tradition i området. Ni hittar mer om våra boende på
www.ptgolf.se under flikarna Short & Longstay.

Vi uppskattar alla att spela golf men Cádiz Provinsen är väl värt
att också upplevas utanför golfbanorna!

http://www.ptgolf.se/


La Barrosa Playa - en 6 km lång sandstrand rankad som en Top 10 strand i
Spanien
Cádiz - är Europas äldsta bebodda stad, den har varit bebodd i mer än 3 000
år och utgångspunkten för Christopher Columbus resor till Amerika.
Jerez de la Frontera - Den berömda Sherry triangeln ligger i området och
konstformen Flamenco med sång, musik och dans är en tradition i området
El Puerto de Santa María - Den andra staden i Sherry triangeln där Bodega
Osborne grundades för mer än 250 år sedan
Arcos de la Frontera - En av dom mest spektakulärt placerade Pueblo
Blancos (Vita Byar)
Vejer de la Frontera - Känd som en av dom mest vackra Pueblo Blancos (Vita
Byar)
Sevilla: Besök och vandra runt i staden, känn atmosfären, njut av arkitekturen
och låt dig själv åka tillbaka i tiden

Fantastisk natur, underbar mat och promenad vänliga lätt kuperade golfbanor
med hög tillgänglighet. Kom och njut av golfen, lugnet, maten, solen och ljuset!
Varmt Välkomna att besöka detta fina område med mycket bra golfbanor och
trevligt boende!

Cádiz området är för de flesta Skandinaver en oupptäckt pärla! 
 
 



H U V U D K O N T O R E T  I  T A V I R A

Om ni önskar att boka en resa med
PT Golf föreslår vi att ni snarast
skickar in er intresseanmälan för att
säkerställa ert boende. 

Telefon
Info & bokning:  040 - 693 76 76

Email: info@ptgolf.se 

Varma hälsningar, 
Bokningskontoret 

VI SES IGEN 2023!

http://www.facebook.com/ptgolf.se/

